
Viver é construir. É construir a própria vida, cada um a sua. Fazemos nosso destino, usan-
do para isso o material que temos à mão. Todos os dias são úteis para quem vive, isto é, para 
quem constrói a vida que vive. Ninguém pode substituir-nos nessa tarefa, ninguém: os pais, os 
mestres, os amigos, a família podem sugerir medidas, nunca realiza-las por nós; cada um tem 
que viver a sua própria vida. Desde a infância, quando já somos donos de nossa vontade – o 
homem é senhor de si desde que nasce: Deus nos fez assim. Com o direito de opção. Livres. 
Basta ver irmãos criados no mesmo lar – como são diferentes uns dos outros! Ninguém pode 
viver bitolado, nem preso.

A criança constrói a sua vida brincando, estudando, obedecendo e desobedecendo, ouvin-
do conselhos e recebendo castigos. Talvez nisso tudo esteja o alicerce do seu futuro. O ado-
lescente também constrói: estudando, fazendo amigos, namorando, trabalhando, descobrindo 
sua vocação.

Chega a vez do moço. Esse é mais açodado ainda, em busca de um lugar ao sol.
Até que acontece o casamento, quando começa a construção do lar, do novo lar, porque 

o antigo, se era seu por ser de seus pais, não será de seus filhos. E o lar é uma casa que ge-
ralmente começa muito cedo, mas que nunca fica terminada, mesmo porque depois marido e 
mulher envelhecem. 

Casamento deve ter muita inventiva, muita criatividade, para não cair na rotina ou no roncei-
ro. Lar é como jardim que se quer tratado, regado, varrido.

Todos os dias, senão as plantas secam e o capim toma conta de tudo. Mas é só o lar que 
constrói?

Não. A profissão, também. Qualquer profissão exige cuidados: o melhor profissional é 
aquele que procura ser cada vez melhor, mais apto. E o caráter não se constrói? Não exige 
uma onerosa mão-de-obra?

E além da vida moral, a vida espiritual não representa um empreendimento dos mais sé-
rios? Crescer espiritualmente acaso não é crescer para cima, hoje um pouco, amanhã outro 
pouco?

Assim gastamos a vida construindo a própria vida. A nossa vida. Como se fôramos operá-
rios de nós mesmos.

Pois há uma condição de êxito nessa empreitada.
Claro que é condição porque SE é uma conjunção subordinativa condicional ou hipotética.
Está na palavra de Deus.
“Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam” (Salmo 127:1)
Suposto que a nossa vida seja uma casa, deixemos Deus construí-la. Ele que nos dê a 

planta. Ele que nos forneça o material.
E nós?
Nós, a mão de obra. Deus, o cérebro: nós os braços. Como obreiros de Deus.
Seus colaboradores.
Então a casa será grande ou pequena, rica ou pobre – não importa. Poderá ser até uma 

cabana – que outra haverá melhor do que uma casa feita com a presença de Deus?

Pr. Rubens Lopes
(do livro ao Por-do-sol)
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• PRELÚDIO Instrumental - Piano

Instrumental - Piano

(Declaramos (Frutos do Espirito), Eu Te Bendirei (Paulo Baruk), 
Sim Teu Amor)

Ele é exaltado

Poder pra salvar

Pr. Eliomar Corrêa

Coral PIBI

Lorena Marquezi

Pr. Valber Martins

Salmo 42: 1 -2

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

• HINO 152 CC “PASTOR DIVINO”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MOMENTO MISSIONÁRIO

• MOMENTO MISSIONÁRIO
• MENSAGEM MUSICAL

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

“Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, 
assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus!  

A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo;”

• PRELÚDIO Instrumental - Piano

Teus Olhos (Marcos Witt)

Vem derrama paz     

Hora da Adoração (Vineyard), Comunhão e Adoração (Comunhão e 
Adoração), Eu Te Bendirei (Paulo Baruk), Mais Que Uma Voz (Kleber 
Lucas)   

(Isaias  61.10, 11; 12.5, 6) 

• ORAÇÃO

• AVISOS

• HINO 395 CC “CRISTO SATISFAZ”

• MOMENTO MUSICAL

• REFLEXÃO  

• MENSAGEM

• BÊNÇÃO

• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO CANTADO 

“Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque 
me vestiu de vestes de salvação. Porque, como a terra produz os seus renovos, 
e como horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a 
justiça e o louvor perante todas as nações. Cantai ao Senhor; porque fez coisas 
grandiosas; saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de 
Sião; porque grande é o Santo de Israel no meio de ti”.

Pastor Eliomar Corrêa de Jesus 
Ministra de Louvor e Adoração: Olívia Rodrigues Pereira Baia

ATÉ UMA CABANA SERVE

Café com Deus EBD Escola de Música

Venha participar co-
nosco de segunda 
a sexta das 6h às 7h 
da manhã de um mo-
mento especial de 
comunhão com Deus 
através da oração.

Estão abertas as ma-
trículas para a Esco-
la Bíblica Dominical 
em nossa igreja com 
início às 8h30 da ma-
nhã. Temos classes 
para toda família.

Coloque seus dons 
e talentos a serviço 
do Senhor Jesus. Ma-
tricule-se na Escola 
de Música de nossa 
igreja. Informações 
com Olívia.

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Ministérios Ministérios Ministérios

Reafirmamos que devido ao Enem no final de semana do feriado de 
novembro informamos a todos que adiaremos nosso acampamento 
para uma data mais pra frente. A organização trabalhará para que seja 
realizado ainda este ano. Afinal O Amor de Deus nos faz Um! Aguarde 
maiores informações.
Fiquem atentos as programações e estejam de coração aberto para o 
que Deus fará em nós através delas. Esse é desejo da Liderança. Deus 
nos Abençoe.

Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de calda alcan-
çamos o alvo previsto mais ainda há como participar.

ESCALA DO CORPO DIACONAL
OUTUBRO

21/10 DOMINGO
Pulpito
Circulação/Portão

Amarildo e Carlos Aguiar
Rafael Amorim e Marilene

24/10 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Amarildo

28/10 DOMINGO
Pulpito
Circulação/Portão

Daniel E Antonio Pires
Rafael Amorim E Marilene

31/10 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Luis Alberto

ESCALA RECEPÇÃO
OUTUBRO

21/10 - Domingo

Manhã: Márcia Cerqueira Noite: Cátia e Fábio Est.: Vinícius
25/10 - Quarta-Feira

Amarildo

29/10 - Domingo

Manhã: Marta Broedel Noite: Ana e Wolfgang Est.:Ricardo Broedel

01/11 - Quarta-Feira

Wolfgang

ESCALA - DOMINGO
OUTUBRO

Datas Instrumentais Vocais Inspiração Mu-
sical

Poslúdio, Prelú-
dio e Regência

21/10 Guitarra – Rafael 
Amorim 
Baixo – Pereira
Teclado – Josué
Bateria – Andrei
Piano – João Marcos

Dirigente: 
Olívia
Alana
Pedro
Maria 

M – Quarteto 
Átrios

N – Coral PIBI

M – João Marcos         
N – João Marcos

Regência: Olívia                

27/10
(Sába-

do)
Niver 

da PIBI

Guitarra – Willian
Baixo – Raphael Intra
Teclado – Josué
Bateria – Harley
Violão – Edson 
Piano – Djaldéa   

Dirigente: 
Olívia 
Nívia
Pedro
Jane

Grupo Vocalis 
(RJ) (10 vocais 
com Play Back)

Coreografia Gru-
po Livre Soul 
(PIBI)

Grupo Instru-
mental (Glória)

Regência: Olivia

28/10
(Domin-

go)
Níver 

da PIBI

Noite: 
consa-
gração 

do 
Piano

Manhã
Guitarra – Willian
Baixo – Karlus Vitor
Teclado – Pedro
Bateria – Daniel F.
Piano – Daniel 
Ramos (PIBV)  à 
confirmar

Noite
GRUPO ALIANÇA
(Guitarra, Violão, Te-
clado, Baixo, Bateria, 
2 Vocais, 5 Metais)
Piano: Daniel Ramos 
(PIBV)

Manhã
Dirigente: 
Nathália
Laila 
Maria
João Marcos

Noite
Grupo Aliança

M – Grupo 
Vocalis (RJ)
Grupo de Coreo-
grafia 
(PIBST)

N - Grupo Voca-
lis (RJ)
Coral PIBI e Vo-
cal Harmonia
(Instrumental 
para o coral: 
Andrei, Josué, 
Rafael, Edson e 
Pereira) 
Músicas: Jeru-
salém e Nova 
Canção

M – Daniel 
Ramos 
(à confirmar)

N – Grupo 
Aliança 

Regência: Olívia

ESCALA - QUARTA-FEIRA
OUTUBRO

Datas Instrumentais Dirigente Vocal Mensagem 
Musical

24-10 Violão  - Laís
Teclado – Olívia
Bateria – João Vitor

Olivia Heidie e 
Mariana

---

ESCALA SOM
OUTUBRO

Datas Operador 1 Operador 2
21/10 (Domingo) Edson Schneider

24/10 - Quarta Edson ***

27/10 - Sábado Paulo Cesar David

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
OUTUBRO

DIA 21 DIA 27 (sábado)
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante  
a EBD e o culto

Madalena

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto

Madalena
Edilene 

Edilane
Francyelle
Sarah

Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto

Adilene 
Laís

Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto

Adilene
Laís

Cleonice
Mayara

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] **Márcia

Culto infantil a noite [8 a 09 anos] ***Miriam

Apoio para o culto infantil Kelly

*Responsável pela abertura do culto infantil. ** Responsável pela lição na classe.
*** Responsável pela abertura do culto infantil e lição na classe.

Participe da Campanha da Leitura de livros com ênfase cristã em nossa 
Igreja. Você poderá a partir de hoje adquirir o seu primeiro livro para ler 
durante a semana. São livros fáceis de ler e de terminar de ler. Faça seu 
cadastro na saída do culto. Venha ter experiências maravilhosas através 
da leitura. Tem livros para toda a família.

Maria Lafaite, Clemildo, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, 
Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noe-
mia, Naamã, Mauro Cesar, Marcos, Odete, Djanira Bruno.

22/10 - Cátia Novaes Kunzendorff Martins 
22/10 - Daniel Alves dos Santos 
22/10 - Maria Salomé da Silva  
24/10 - Taynara Nunes da Cruz
25/10 - Nathália Villarins Pedrosa 
26/10 - Josyane Pereira Silva 
27/10 - Jardel Pereira Baia  

• Campanha da Leitura

•Motivos de Oração

•Aniversariantes da Semana

Pastoral Juventude Louvor

Diácono

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES27 3349-0828  / adm_pibi@hotmail.com www.pibitaparica.org.br

 Nos dias 27 e 28 de outubro nossa Igreja estará glorificando a Deus 
por 28 anos de louvores e bênçãos. Coloque na sua agenda e participe 
conosco. Serão dias de festa e muita celebração.

Nos dias 09,10 e 11 de novembro de 2012 no Sítio Manancial em Parajú 
- ES o Ministério de Casais estará realizando o encontro de casais tendo 
como Preletor o nosso Pr. Eliomar Corrêa de Jesus. Informações falar 
com Pr. Judson.

Sob a Coordenação da Tânia e auxiliares nossa Igreja vem realizando 
um maravilhoso trabalho de assistência no hospital Infantil de Vila Velha 
na quarta-feira com inicio às 7h30, levando café da manhã para as crian-
ças e seus familiares. Parabéns e vamos apoiar cada vez mais.

Estamos realizando melhorias na Cantina da Igreja e construindo os 
banheiros masculino e feminino específicos para as crianças de nossa 
Igreja e visitantes. Em breve estaremos inaugurando as novas instala-
ções.

• Aniversário da PIBITAPARICA

• Retiro de Casais da PIB ITAPARICA

• Projeto Pé Torto

• Construção


